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TYTUŁ: ZAKUWANIE WĘŻY USŁUGI PRZEWODY KOŃCÓWKI ELTRAS

CENA: 1,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: ELTRAS (.: eltras :.)
  Adres: Logarytmiczna 7
  Miasto: Białystok
  Województwo: podlaskie
  Telefon: 508170179
                

OPIS:

Firma ELTRAS od wielu lat funkcjonuje z powodzeniem na rynku
specjalistycznych usług transportowych, rozładunkowych, diagnostycznych
oraz sprzedaży i wynajmu maszyn budowlanych. Firma ELTRAS posiada
specjalistyczny sprzęt umożliwiający wyładunek, przeładunek i rozładunek
wagonów, w tym rozładunek materiałów sypkich, rozładunek samochodów ciężarowych i innych. Firma ELTRAS od wielu lat zajmuje się
profesjonalnie usługami rozładunkowymi. Firma ELTRAS stworzyła kompleksową ofertę powiązanych usług z zakresu transportu, w tym
transportu niskopodwoziowego, usług diagnostycznych pojazdów, w tym również pojazdów ciężarowych, specjalistycznych maszyn
budowlanych, drogowych, a od niedawana także usług serwisowych w zakresie przeglądu, wymiany i naprawy przewodów hydrauliki
siłowej stosowanych w pojazdach, maszynach, wózkach widłowych i podnośnikach. Firma ELTRAS posiada doskonałe zaplecze
techniczne umożliwiające utrzymanie pojazdów w doskonałym stanie technicznym, naprawy pojazdów do przeglądów oraz stanowisko
serwisowe do zakuwania przewodów hydrauliki siłowej wyposażone w pełen asortyment końcówek, złączy, kolanek, trójników służących
do przystosowania przewodu. Firma ELTRAS wykonuje naprawy przewodów w pełnym zakresie, świadczy także usługi serwisowe w
zakresie przewodów hydrauliki siłowej z dojazdem do Klienta. Usługi zakuwania przewodów z dojazdem do Klienta lub na miejsce awarii
świadczone są przez firmę ELTRAS po wcześniejszym uzgodnieniu warunków realizacji zlecenia telefonicznie. Serwis przewodów
hydrauliki siłowej ELTRAS działa przy ul. Logarytmicznej 7 w Białymstoku w godzinach 07.00 do 16.00. Firma ELTRAS wykonuje
naprawy przewodów hydrauliki siłowej z najwyższą starannością, zapewniając bezpieczeństwo użytkowania przewodów oraz najwyższą
jakość wykorzystywanych do naprawy materiałów i akcesoriów do przewodów hydraulicznych. Firma ELTRAS posiada wieloletnie
doświadczenie w naprawach oraz dbaniu o należyty stan techniczny pojazdów i maszyn. Pojazdy transportowe oraz maszyny budowlane
przeznaczone na wynajem oraz zakupione w firmie ELTRAS to sprawdzony wysokiej jakości sprzęt pozwalający na bezawaryjne
użytkowanie pojazdów i maszyn. Firma ELTRAS prowadzi Okręgową Stację Kontroli Pojazdów ELTRAS przy Logarytmicznej 7, w której
wykonuje badania techniczne pojazdów oraz ocenę stanu technicznego pojazdów, w tym maszyn drogowych, sprzętu budowlanego,
samochodów ciężarowych, naczep. Firma ELTRAS posiada nowoczesną ścieżkę diagnostyczną , która umożliwia rzetelną ocenę stanu
technicznego pojazdu, w tym badanie testerem złącz do przyczep, analizatorem spalin i inne. Firma ELTRAS wykonuje badania
techniczne z możliwością usunięcia drobnych usterek do przeglądu w warsztacie należącym do firmy ELTRAS znajdującym się
bezpośrednio przy stacji diagnostycznej ELTRAS. Dodatkowo klienci stacji diagnostycznej ELTRAS mogą liczyć na bezpłatne
przypomnienie o terminie badania technicznego, drobny upominek do przeglądu oraz możliwość elektronicznej rezerwacji terminu
badania technicznego. Szczegółowa oferta stacji diagnostycznej ELTRAS dostępna jest na stronie www.stacjakontroli.bialystok.pl , a
kompleksowa oferta firmy ELTRAS dostępna jest pod adresem www.eltras.pl lub telefonicznie 85 652 51 32.


